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Plano de Carreira do Pessoal Docente da Faculdade de Viçosa (FDV) 
 

Art. 1 - O presente documento tem por objetivo estabelecer uma política de administração 

de cargos, salários e carreira para o quadro docente da FACULDADE DE VIÇOSA (FDV), 

Instituição de Ensino Superior mantida pela Associação Viçosense de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (AVEP), situada à Rua Dr. Milton Bandeira, 380, 3º, 4º e 5º andares, empresa 

privada com CNPJ 03.372.571/0001-45. 

Cada Departamento congrega os professores de disciplinas afins para tarefas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 
Art. 2 - O Corpo Docente da Faculdade é constituído de: 

I. Professores Titulares; 

II. Professores Assistentes; 

III. Professores Auxiliares. 

 
Parágrafo único - A categoria de Professor Assistente compreende progressão horizontal 

em 3 (três) níveis. 

 
Art. 3 - Entende-se por Professor Titular, o docente que possui o título de Doutor ou 

equivalente, obtido em instituição no país ou no exterior, reconhecida pela sua excelência, a 

juízo da Congregação.  

§1o - Além do contido no caput, exigem-se para o exercício da função de Professor Titular: 

I. exercício efetivo de atividade docente de nível superior,  comprovada, durante, no 

mínimo, cinco anos; 

II. prática em atividade de pesquisa, comprovada com artigos publicados em 

periódicos de corpo editorial, no país e no exterior, na condição de primeiro autor; 
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III. prática em atividade de extensão, atestada pela instituição onde a exerceu. 

 

§2o - Anualmente, o CEPE, ouvido o Departamento em que estiver lotado o docente, indica 

os Professores Assistentes que, atendendo ao disposto no Art. 3º, §1o, estiverem em 

condições de serem promovidos a Professores Titulares. 

 
Art. 4 -  São atribuições do Professor Titular: 

elaborar plano de ensino de sua disciplina, submetendo-a à aprovação do  

Departamento; 

orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente 

 o programa e a carga horária; 

organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 

 resultados apresentados pelos alunos; 

entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, nos 

 prazos fixados; 

elaborar e executar projetos de pesquisa e de extensão; 

participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

 comissões para as quais for  designado; 

recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento. 

 
Art. 5 - Entende-se por Professor Assistente o docente que possui pelo menos o título de 

Mestre ou equivalente, obtido em instituição no país ou no exterior, reconhecida pela sua 

excelência, a juízo da Congregação. 

 
 § 1o - A progressão horizontal do nível I para o nível II será feita, por antiguidade, 

após 2 anos de exercício docente no nível I ou, por merecimento, concorrendo o docente a 

01 (uma) vaga a cada ano, com base em 100% de assiduidade e pontualidade, bem como no 

número de elogios formais endereçados, por escrito, por membros da comunidade 

acadêmica à Direção da FDV no ano, sendo que, ocorrendo empate para a vaga, a decisão 

será pelo critério “do docente com maior tempo de magistério na FDV”. Persistindo o  
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empate, a vaga será preenchida por sorteio. O não preenchimento da vaga, no ano, implica 

na extinção da mesma, não havendo acumulação de vagas Não serão permitidas duas 

progressões consecutivas por merecimento nem por antiguidade, devendo haver alternância 

entre progressão por merecimento e promoção por antiguidade. 

 

§ 2o – A progressão horizontal para nível III será feita, por merecimento, podendo ser 

requerida pelo candidato, a qualquer tempo, desde que comprove o título de doutor ou, por 

antiguidade, após 15 anos de permanência no nível II. O requerimento para progressão 

horizontal deve ser dirigido ao Diretor da Faculdade, acompanhado de Curriculum Vitae, 

devidamente comprovado. Não serão permitidas duas progressões consecutivas por 

merecimento nem por antiguidade, devendo haver alternância entre progressão por 

merecimento e progressão por antiguidade. 

 

 
Art. 6 - Ao Professor Assistente, sob supervisão do Professor Titular, cabem as mesmas 

atribuições especificadas no artigo 4 deste plano. 

 
Art. 7 - Professor Auxiliar é o docente que possui pelo menos um curso de Especialização 

ou Aperfeiçoamento, além da Graduação, ou seja, em nível de Pós-Graduação. 

 

Art. 8 - Ao Professor Auxiliar compete cumprir as tarefas específicas, atribuídas pelo 

Departamento, sob orientação do Professor Titular ou Assistente. 

 

Da Seleção 

Art. 9 - Os professores são indicados pelo Diretor da Faculdade à Mantenedora, para 

contratação em período probatório e, posteriormente, para efetivação ou dispensa. 
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Art. 10 - A qualidade indispensável do docente indicado para admissão é demonstrada pela 

posse de diploma de graduação e de certificado de especialização ou aperfeiçoamento, no 

caso de Professor Auxiliar, ou pós-graduação stricto sensu , nos outros casos, desde que 

tenha cursado matéria ou disciplina idêntica ou afim à qual vai lecionar e, pelo menos, no 

mesmo nível de complexidade.  

 
Art. 11 - É condição essencial para a contratação do professor a disponibilidade de horário 

para atendimento às obrigações regimentais, não podendo ser indicado, para atividades de 

magistério, quem não atenda tal exigência. 

 
Art. 12 - A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode dispor 

do concurso de Professores Visitantes e de Professores Colaboradores, estes últimos 

destinados a suprir a falta temporária de docentes integrantes da carreira. 

 

Art. 13 - A Faculdade pode servir-se de docentes aprovados pelo órgão federal competente 

em outras instituições de ensino superior, para, como Professores Visitantes, ministrarem 

ensino em disciplinas de sua especialidade. 

 

Parágrafo Único - O convite a Professores Visitantes e a indicação de Professores 

Colaboradores devem ser formalizados pelo Diretor da Faculdade, ouvido o Departamento. 

 

Da Remuneração 

 A remuneração do pessoal docente será efetuada de acordo com os Quadros I e II. 
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Quadro I – Remuneração Docente, em Reais. 
 

CATEGORIA DOCENTE NÍVEL HORA/AULA (R$) 
   
Professor Titular - 32,07 
Professor Assistente III 32,07 
Professor Assistente II 29,41 
Professor Assistente I 29,41 
Professor Auxiliar - 26,75 
Professor Colaborador - 22,00 
Obs.: O Piso do Valor da Hora-Aula estabelecido pelo SINPRO-MG (Sindicato dos 
Professores de Minas Gerais) é de R$21,70. 
 
Art.14 – O cargo de confiança receberá, além da remuneração da categoria correspondente, 

Função Gratificada, como prevista no Quadro II. 

 
Quadro II – Remuneração de função gratificada, em Reais. 
 

CARGOS Carga Horária 
Semanal Gratificação Mensal em R$ 

Função Gerencial de 
Confiança 
de Nível Superior 

 
20 

 
500 

 
 
§ 1o – As Funções Gratificadas (Quadro II) e os valores da hora-aula previstos no Quadro I 

serão reajustados nas mesmas datas e percentuais atribuídos pelos Dissídios Coletivos do 

Sindicato da categoria a que pertencer o servidor, ou por força de lei. 

 

Art.15 - Este plano poderá ser reformado ou alterado mediante proposta do Conselho 

Diretor, cabendo à Mantenedora a decisão final. 

 
Art.16 - Os casos omissos neste plano serão tratados pelo Conselho Diretor da FDV. 

 
Art.17 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Viçosa, 23 de Dezembro de 2010. 
 
 

 
 

Geraldo Magela da Silveira 
Diretor Administrativo e Financeiro da FDV e Presidente da AVEP. 

 
 
 
 

Heleno do Nascimento Santos 
Diretor Acadêmico e Diretor Geral da FDV. 
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